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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 
Na základě návrhu Obce Dobroslavice, IČO 00849731, Slezská 260/3a, 747 94  Dobroslavice, kterou 
zastupuje společnost VS projekt, s.r.o., IČO 25385054, Na Obvodu 1100/45, 703 00  Ostrava, ze dne 
14.1.2020 a stanoviska příslušného dotčeného orgánu Policie ČR - DI Opava (č.j. 
KRPT-116542-1/ČJ-2020-070606-02 ze dne 1.7.2020) a provedeného řízení o návrhu opatření obecné povahy, 
odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Hlučín, jako příslušný správní orgán ve 
smyslu ustanovení § 124 odst. 6 zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává dle § 77 odst. 1 písm. c) zák.č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů a v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, opatřením obecné povahy toto 

  

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 

v následujícím rozsahu: 

 

pozemní komunikace:  sil. III/4673 ul. Slezská, MK Přerovská 

místo: Dobroslavice 

popis značení: viz. grafický návrh (1 list formátu A4) 

důvod umístění:  přehlednost dopravní situace v místě styku křižovatek 

termín umístění:  trvale  

 

 

Odpovědná osoba za dodržení předepsaného stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích bude PhDr. Hana Bližňáková – starostka obce. 
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Další podmínky: 
1) Dopravní značení a dopravní zařízení musí splňovat požadavky normy ČSN EN 12899-1,2 a ČSN EN 
1436; zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., vyhlášky MD č. 294/2015 Sb. a 
umístěno podle Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 – schváleno MD ČR Č.j. 
532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 a podle Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních 
komunikacích – TP 133 - schváleno MD ČR čj. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 a TP 179 „Navrhovaní 
komunikací pro cyklisty“, schváleno  MD ČR č.j. 98/2017-120-TN ze dne 17. května s účinností od 1. června 
2017. 

2) Umístění provede právnická nebo fyzická osoba s platným oprávněním a způsobilostí. 

3) Umístění dopravního značení bude provedeno dle odsouhlaseného grafického návrhu / dokumentace, 
který / á je součástí tohoto stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. 

4) Navržené dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní 
informace musí tvořit ucelený systém se stávající místní úpravou provozu. 
 
 
 
Odůvodnění : 
Dne 14.1.2020 byl Městskému úřadu Hlučín, odboru výstavby – oddělení silničního hospodářství doručen návrh 
Obce Dobroslavice, IČO 00849731, Slezská 260/3a, 747 94  Dobroslavice, kterou zastupuje společnost VS 
projekt, s.r.o., IČO 25385054, Na Obvodu 1100/45, 703 00  Ostrava, ke stanovení místní úpravy provozu na sil. 
III/4673 ul. Slezská a MK Přerovská v obci Dobroslavice, z důvodu zpřehlednění dopravní situace v místě styku 
křižovatek. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o podaném návrhu. 
Po prostudování návrhu předložil správní orgán dne 15.1.2020 v souladu s ustanovením § 77 odst. 3 zák. č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, příslušnému dotčenému 
orgánu – Policii České republiky návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích k projednání. 
Správní orgán dne 22.1.2020 obdržel přípisem č.j. HLUC/04337/2020/OSH/BeL vyjádření dotčeného orgánu, 
kde je upozorněno na vady předkládaného projektu. Na základě tohoto vyjádření správní orgán vyzval dne 
27.1.2020 žadatele k úpravě podkladů žádosti k čemuž mu určil lhůtu 30-ti dnů a zároveň řízení usnesením 
přerušil. 
Dne 3.6.2020 správní orgán obdržel doplnění žádosti výše uvedené výzvy. Dne 10.6.2020 správní orgán 
obdržel úplnou situaci dopravního značení.  
Dne 12.6.2020 správní orgán v souladu s ustanovením § 77 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zaslal příslušnému dotčenému orgánu – Policii České 
republiky upravený návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích k projednání. 
Správní orgán dne 8.7.2020 obdržel přípisem č.j. HLUC/37404/2020/OSH/BeL vyjádření dotčeného orgánu, kde 
je upozorněno na nedostatky projektu. Na základě tohoto vyjádření správní orgán vyzval dne 13.7.2020 
žadatele k úpravě předloženého návrhu k čemuž mu určil lhůtu 30-ti dnů a zároveň řízení usnesením přerušil. 
Dne 15.7.2020 správní orgán obdržel doplnění žádosti výše uvedené výzvy. Dne 10.6.2020 správní orgán 
Správní orgán oznámil dne 21.7.2020 veřejnou vyhláškou řízení o návrhu opatření obecné povahy dotčeným 
osobám a dotčeným úřadům a dal jim možnost podávat připomínky nebo námitky k předloženému návrhu. 
K tomuto úkonu stanovil v souladu s § 39 odst. 1 a § 76 správním řádu usnesením lhůtu 30 – ti dnů ode dne 
zveřejnění řízení o návrhu opatření obecné povahy na úřední desce.  
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy bylo zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Hlučín a na 
Obecním úřadu Dobroslavice  
Jelikož nebyly uplatněny žádné připomínky či námitky a byly splněny veškeré zákonné podmínky pro kladné 
posouzení výše uvedeného podnětu, přistoupil správní orgán k vydání tohoto opatření obecné povahy, kterým 
byla stanovena místní úprava provozu na pozemních v rozsahu výše uvedeném.  
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Poučení : 
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření obecné 
povahy nelze podat opravný prostředek. 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ing. Lenka Beranová 
referent odboru výstavby - oddělení silničního hospodářství 
 
 
Obdrží : 
Policie České republiky, Krajské ředitelství, dopravní inspektorát Opava, IDDS: n5hai7v 
Vlastník komunikace – Moravskoslezský kraj zastoupen, Správou silnic Moravskoslezského kraje středisko Opava, Joži 
Davida 799/2, 747 06 Opava 
 
 
Ostatní: 
Městský úřad Hlučín se žádostí o vyvěšení na úřední desce 

Obecní úřad Dobroslavice se žádostí o vyvěšení na úřední desce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno (zveřejněno) po dobu 15-ti dnů. 
 
 
O vyvěšení této vyhlášky na místě k tomu určeném a elektronické úřední desce se žádá Městský úřad 
v Hlučíně a Obecní úřad Dobroslavice.  
 
 
 
Vyvěšeno dne:     .................................       Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky.  
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